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På besøk på  
Karmøy Dental  

Tannteknikerfaget både i Norge og globalt er inne i en omstillingsfase. Med økende konkurranse, også fra  utlandet, 
og rask digital utvikling, kan det være krevende å drive spesielt tanntekniske laboratorier. Det krever nytenkning og 
 originale løsninger for å møte framtiden. 

Tenner i Fokus ved Stein Brath har gjennom året besøkt flere laboratorier som har utviklet egenartede konsepter og 
spesialiserte produkter. I denne 20. artikkelen har vi besøkt Karmøy Dental.

I sommer var jeg på vegne av TIF på besøk på Karmøy Dental AS. Laboratoriet ligger 
i Kopervik, i umiddelbar tilknytning til sjøen. Karmøy Dental ligger idyllisk til mot 
havnebassenget, og så nærme vannet at man nesten blir våt på bena før man trer inn på 
laboratoriet. Bare tre meter fra inngangsdøren lå en flott seilbåt fortøyd.

Av Stein Brath (tekst og foto)  |  st-brath@online.no 
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Jan Magne Johnsen ble deleier i Karmøy 
Dental i 1985. Da hadde laboratoriet alle-
rede eksistert i et halvt år. Det var Ingvald 
Dahl som startet opp fra begynnelsen. Jan 
Magne kom inn i Karmøy Dental da det ble 
et ledig marked på avtakbar protetikk. Han 
hadde ikke fått tatt fagbrev da han kom inn 
i firmaet, men ikke lenge etterpå reiste han 
til Bergen og fikk tatt fagprøven der. I 1995 
ble Karmøy Dental et AS.

I 1996 kom Henrik Broen inn i firmaet, 
etter å ha drevet eget laboratorium i Hau-
gesund en tid. I den forbindelse ble det 
innført kvalitetssystem i bedriften. Dess-
verre døde han så altfor tidlig i 1999 bare 
43 år gammel. På det tidspunktet var Joa-
kim Dahl ferdig utlært, og han kjøpte seg 
inn i firmaet. Ingvald Dahl ble pensjonist 
og forlot firmaet ved nyttår 2017/2018. 
Sommeren 2017 kjøpte Karmøy Dental 
Kjersti Jensen Tannteknikk i Haugesund, 
og Kjersti Jensen begynt å jobbe på labo-
ratoriet. Kjersti kjøpte aksjene til Ingvald 
da han forlot firmaet. Kjersti sin inntreden 
i Karmøy Dental styrket firmaet i dagens 
marked med nye digitale løsninger, og den 
rivende utviklingen i faget vårt. Jan Magne 
arbeidet hos tannteknikermester Svein Tor-
gersen i Bergen i 5 år før han kjøpte seg inn 
i Karmøy Dental.

For å ta vare på alle kundene i området rei-
ser de rundt med budbil to ganger pr. dag.  
De reiser helt inn til Sauda om nødvendig. 
En tur som tar to timer hver vei. Skulle det 
komme en protesereparasjon som pasien-
ten «må» ha tilbake samme dag henter de 
gjerne den også, bare for å yte god service.

På Karmøy Dental produserer de alt av 
tannteknikk, og de gikk i fjor til anskaf-
felse av en ny skanner. De freser ikke, men 
sender zirkonia-fresearbeidene sine til Ole 
Petter Våge. De har også en del stålproteser 
som de sender til Oslo Tannteknikk

 KARMØY DENTAL
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Jan Magne er kjent med at det er noe 
import av tannprotetikk også i hauge-
sundområdet, men de har nok å gjøre, 
og kundene deres setter pris på den 
servicen de bedriver.

For noen år siden fikk de en morgen 
en telefon fra en tannlege. Han hadde 
fått besøk av en pasient som nettopp 
hadde kommet tilbake etter en fuktig 
tur i «syden». Der hadde han mistet 
tennene sine og han turte ikke komme 
hjem til kona uten tenner. På Karmøy 

Dental laget de nye tenner til mannen 
på dagen, og en lykkelig mann kunne 
reise hjem. Nok et eksempel på god 
service.

Det er 5 ansatte på Karmøy Dental. Det 
er 3 tannteknikere og 2 assistenter. 
De 2 siste hadde ferie når TIF var på 
besøk. De trives godt sammen, de som 
jobber på Karmøy Dental. Viktigheten 
av et godt faglig miljø, og kollegaer å 
diskutere faglige problemer med, betyr 
mye for tryggheten og gode resultater.

Lokalene er trivelige og fine, men 
ifølge Jan Magne kunne de gjerne vært 
noe større. Utsikten rett mot vannet og 
båtlivet er jo helt fantastisk og kunne 
ikke vært bedre.  
                                                                          
Etter et hyggelig besøk på laboratoriet 
med intervju og fotografering skulle 
jeg forlate stedet. Beklagelig nok fikk 
jeg med meg en mobiltelefon som ikke 
var min. «Tyveriet» ble heldigvis opp-
daget raskt og telefonen levert tilbake. 
Beklager fadesen.                               
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Utsikten rett mot vannet og 
båtlivet er jo helt fantastisk 
og kunne ikke vært bedre.  


